
»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )185( می کند:

چالش های فراروی امور فرهنگی و دینی کشور
اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری 
اسالمی ایران با شورای عالی انقالب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر 
مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی 
آنها را در جامعه با مش�کل مواجه س�اخته اس�ت. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، »چالش قانون« نقد و بررسی مصوبات 
ش�ورای عالی انقالب فرهنگی را در دس�تور کار خود قرار داده اس�ت. این نوش�تار به معرفی، نقد و بررس�ی مصوبه اساسنامه شوراي گسترش 

حوزه هاي علمیه و مصوبه آیین نامه شوراي هماهنگي و برنامه ریزي آموزشي و بازآموزي مدیران فرهنگي می پردازد که هم

معرفی مصوبه 
شناسنامه مصوبه

نام مصوبه: اساسنامه شوراي گسترش حوزه هاي علميه
شماره جلسه تصویب: 542

تاریخ تصویب: 1383/04/23
شماره ابالغ: 3258/دش

تاریخ ابالغ: 1383/05/24  
شرح: 

جلس��ه542  در  فرهنگ��ي  انق��الب  عال��ي  ش��وراي 
مورخ82/4/23، به پيش��نهاد ش��وراي عالي حوزه علميه 
قم )نامه شماره4767 مورخ82/11/5(، اساسنامه شوراي 

گسترش حوزه هاي علميه را به این شرح تصویب كرد: 
مقدمه: 

به منظور نظارت بر تأس��يس، توس��عه حوزه هاي علميه، 
برنامه ریزي و هماهنگي در زمينه هاي آموزش و پژوهش 
حوزوي، »شوراي گسترش حوزه هاي علميه« با جایگاه، 
اهداف و شرح وظایف و اختيارات پيش بيني شده در این 

اساسنامه تأسيس مي شود. 
ماده1� تعاریف: 

ح��وزه علميه متش��كل از یك یا چند واحد آموزش��ي و 
پژوهشي حوزوي است كه با مجوز شوراي گسترش حوزه 

هاي علميه فعاليت مي كند. 
مدرس��ه علمي��ه عبارت اس��ت از یك واحد آموزش��ي و 

پژوهشي حوزوي. 
به منظور رعایت اختصار در این اساس��نامه به »ش��وراي 
عال��ي حوزه علمي��ه«، »ش��وراي عالي« و به »ش��وراي 
گس��ترش حوزه ه��اي علميه«، »ش��وراي گس��ترش« و 
به »واحد آموزش��ي حوزوي وابس��ته به ح��وزه علميه«، 

»مدرسه« اطالق مي شود. 
ماده2� جایگاه: 

ش��وراي گس��ترش، باالتری��ن مرج��ع تصميم گيري در 
زمينه ایجاد و یا صدور مجوز تأس��يس، توسعه و انحالل 
حوزه هاي علميه و صدور مدارك تحصيلي و تدوین برنامه 
درس��ي این حوزه ها براساس رش��ته هاي مصوب شوراي 

عالي انقالب فرهنگي در سطح كشور است. 
ماده3� اهداف: 

1� فراهم س��ازي زمينه گس��ترش آم��وزش و پژوهش 
حوزوي در سراسر كشور. 

2� ارتقاي س��طوح آموزش و پژوهش حوزوي در زمينه 
علوم و معارف اسالمي. 

ماده4� وظایف و اختيارات: 
1� تعيي��ن راهبردها، سياس��ت ها و ضوابط تأس��يس و 
توس��عه ي آموزش حوزه هاي علميه در تمامي رشته ها و 
مقاطع تحصيلي، متناسب با رسالت ها و اهداف حاكم بر 

برنامه هاي حوزه هاي علميه. 
2� تعيين راهبردها، سياست ها و ضوابط توسعه فضاهاي 
آموزش��ي و پژوهش��ي ح��وزه علميه در س��طح ملي و 
منطق��ه اي، تعيين قطب ه��اي علمي و نح��وه ي توزیع 

جغرافيایي آموزش هاي حوزوي. 
3� بررسي، تصویب و صدور هر نوع مجوز اعم از دائمي یا 
موقت براي تأسيس یا تجهيز و توسعه  حوزه هاي علميه 

در كشور. 
4� بررس��ي و تصوی��ب ضواب��ط و ظرفي��ت پذیرش در 

حوزه هاي علميه كشور. 
5� تصویب ایجاد و یا توسعه رشته هاي تحصيلي حوزوي 
در مقاط��ع مختلف در چارچوب مصوبات ش��وراي عالي 

انقالب فرهنگي. 
6� تعيين شرایط و ضوابط موارد صدور مدارك تحصيلي 

براي طالب حوزه هاي علميه. 
7� اتخاذ تصميم در مورد جلوگيري از ادامه فعاليت و یا 

انحالل حوزه ها و مدارس تابعه. 
8� بررس��ي و تصویب اساس��نامه حوزه هاي علميه كه با 

مجوز شوراي گسترش ایجاد مي شوند. 
9� بررسي و تصویب طرح هاي جامع حوزه هاي علميه. 

10� بررسي و نظارت بر ایجاد و توسعه حوزه هاي علميه 
تا مرحله صدور مجوز قطعي. 

11� تش��كيل كميته هاي تخصصي مورد نياز و تصویب 
آیين نامه هاي داخلي. 
ماده5� تركيب اعضا: 

اعضاي شوراي گسترش عبارتند از: 
1� مدیر مركز مدیریت حوزه هاي علميه برادران )رئيس( 
2� مدیر مركز مدیریت حوزه  هاي علميه خواهران )نایب 

رئيس(
3� معاونان آموزش��ي مراكز مدیری��ت حوزه هاي علميه 

برادران و خواهران 
4� معاونان پژوهش��ي مراكز مدیری��ت حوزه هاي علميه 

برادران و خواهران 
5� معاونان امور شهرستان هاي مراكز مدیریت برادران و 

خواهران 
6� مسؤول دبيرخانه شوراي عالي 

7� مسؤول طرح و برنامه دبيرخانه شوراي عالي 
8� یك نفر از ش��خصيت هاي برجسته علمي حوزوي )با 

اولویت اعضاي شوراي عالي( به انتخاب شوراي عالي. 
تبصره1( رئيس ش��وراي گسترش مي تواند حسب مورد 
و در صورت لزوم از اش��خاص ذي صالح براي اظهار نظر 
)بدون حق رأي( براي ش��ركت در جلس��ات شورا دعوت 

نماید. 
تبصره2( نحوه تش��كيل جلسات، رسيدگي به تقاضاها و 

امور داخلي ش��وراي گسترش طبق آیين نامه هایي كه به 
تصویب شوراي مزبور مي رسد، تعيين مي شود. 

تبصره3( شوراي گسترش یك نفر را از بين اعضاي خود 
به عنوان دبير جلسه انتخاب مي كند. 

ماده6� ش��وراي گس��ترش موارد و تقاضاهاي دریافتي از 
سوي اشخاص یا حوزه هاي علميه را بر حسب موضوع و 
نوع تقاضا، براي تحقيق، بررسي و اظهارنظر كارشناسي به 
مراكز مدیری��ت حوزه هاي علميه )برادران یا خواهران( و 
یا س��ایر نهادها و صاحب نظران ارجاع خواهد داد و كليه 
موارد و تقاضاه��ا پس از اظهارنظر كارشناس��ي با تأیيد 
رئيس ش��وراي گسترش در جلسات این شورا قابل طرح 

خواهد بود. 
ماده7� جلسات شوراي گسترش با حضور رئيس یا نایب 
رئيس ش��ورا و اعضا رسميت مي یابد و تصميم هاي آن با 
رأي مواف��ق نصف به عالوه یك كل اعضاي ش��ورا اتخاذ 

مي شود. 
تبصره: كليه تصميمات شوراي گسترش به اطالع رئيس 
شوراي عالي مي رسد و در صورتي كه تا دو هفته پس از 
اطالع، نظر كتبي مخالف به دبيرخانه ش��وراي گسترش 
واصل نشود با امضاي رئيس شوراي گسترش، براي اجرا 

ابالغ مي گردد. 
ماده8 � دبيرخانه شوراي گسترش زیر نظر رئيس شوراي 
گس��ترش اداره مي ش��ود و مس��ؤول آن توس��ط ایشان 

منصوب مي شود. 
اساس��نامه ف��وق در8 م��اده و4 تبصره در جلس��ه542 
مورخ83/4/23 به تصویب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 

رسيد و از تاریخ تصویب الزم االجرا مي باشد. 

شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آیين نامه ش��وراي هماهنگ��ي و برنامه ریزي 

آموزشي و بازآموزي مدیران فرهنگي
شماره جلسه تصویب: 554

تاریخ تصویب: 1383/11/06
شماره ابالغ: 6347/دش

تاریخ ابالغ: 1383/12/04  
شرح: 

شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه554 مورخ83/11/6 
آیين نامه ش��وراي هماهنگي و برنامه ریزي آموزش��ي و 

بازآموزي مدیران فرهنگي را به این شرح تصویب كرد: 
مقدمه: 

آموزش مدیران فرهنگ��ي و روزآمد كردن دانش مدیران 
فرهنگ��ي یكي از ض��رورت هاي حوزه فرهنگي كش��ور 
است. براي تثبيت این ضرورت كه نوعي امتياز محسوب 
مي ش��ود، الزم است كليه دستگاه ها و نهادهاي فرهنگي 
براس��اس ضوابط خاصي تش��خيص دهند ك��ه مدیران 
فرهنگي آنها نياز به »آموزش همراه با پژوهش« دارند. بروز 
پدیده هاي متعدد و نوظهور فرهنگي لزوم آموزش مداوم 
مدیران فرهنگي را در شرایط فعلي دوچندان مي نماید. از 
سوي دیگر یكي از روش هاي اساسي بهره برداري از نتایج 
پژوهش ها و مطالعات فرهنگ��ي آموزش كاربردي آن به 
مدیران فرهنگي به همراه تشویق به امر پژوهش و تحقيق 
است و صرف داشتن عالقه به فعاليت هاي فرهنگي بدون 
داش��تن مهارت هاي علمي و تخصصي مدیریت فرهنگي 
كافي نمي باش��د. لذا بدین منظور »ش��وراي هماهنگي و 
برنامه ریزي آموزش��ي و بازآموزي مدیران فرهنگي« كه 
از ای��ن پس در این آیين نامه به اختصار »ش��ورا« ناميده 

مي شود، تشكيل مي گردد. 
ماده1� شورا متشكل از معاونين یا مدیران ارشد دستگاه ها 

و نهادهاي موضوع ماده4 این آیين نامه مي باشد. 
ماده2� هدف كلي ش��ورا عبارت اس��ت از: به روز نمودن 
دانش و اطالعات مدیران فرهنگي براي مواجهه صحيح با 

جریانات و مسائل فرهنگي داخل و خارج كشور. 
ماده3� وظایف شورا عبارت است از: 

1� مطالعات و بررسي هاي الزم نسبت به تهيه و تصویب 
برنامه جامع آموزش و بازآموزي مدیران فرهنگي كشور

2- تنظي��م چارچوب و محورهاي آموزش ضمن خدمت 
مدیران فرهنگي

ماده4� اعضاي شورا عبارتند از: 
الف � نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
ب � نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ج � نماینده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

د � نماینده سازمان تبليغات اسالمي 
ه� � نماینده جهاد دانشگاهي 

و � نماینده حوزه علميه 
ز � نماینده وزارت آموزش و پرورش 

ح � نماینده سازمان صدا و سيما 
ط � نماینده شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان 

ي � دانشگاه آزاد اسالمي 
ك � نماینده مركز رسيدگي به امور مساجد 

ل � نماینده دفتر امور مشاركت زنان 
ع � س��ه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها با گرایش 
مدیریت و مطالعات فرهنگي به پيشنهاد سازمان مدیریت 

و برنامه ریزي و تصویب شوراي هماهنگي و برنامه ریزي
تبصره � آیين نامه داخلي ش��ورا، توسط شورا به تصویب 

خواهد رسيد
ماده5� كليه دستگاه ها موظف هستند دوره هاي آموزشي 
م��ورد نياز خود را در زمينه مدیریت و مطالعات فرهنگي 
به شورا پيشنهاد دهند تا پس از بررسي و تصویب نهایي 

در این شورا به اجرا درآید. 
ماده6� به منظور لزوم تناسب ميان سطح بندي آموزش 

مدی��ران فرهنگي و نحوه رده بن��دي مدیران فرهنگي در 
رده هاي مدیران ارشد، مياني و پایه از یك سو و رده بندي 
مركز آموزش مدیریت دولتي براي مدیران سایر نهادها و 
دس��تگاه ها از سوي دیگر، رده مدیران هر یك ازنهادهاي 

فرهنگي توسط شورا تعيين مي شود. 
م��اده7� نظ��ام تخصي��ص امتي��از بازآم��وزي و اعطاي 
گواهينامه در مقاطع خاص باید متناس��ب و هماهنگ با 
نظام امتيازدهي مركز آم��وزش مدیریت دولتي طراحي 
شود و كسب ميزان مشخصي از امتياز یا اخذ گواهينامه 
مربوط به عنوان ش��رط الزم براي احراز پس��ت مدیریت 

فرهنگي در سطوح مختلف تلقي شود. 
تبصره � تهيه آیين نامه مربوطه به عهده شورا مي باشد. 

ماده8� محورهاي كلي آموزش مدیران فرهنگي عبارتند از: 
الف � مدیریت فرهنگي عمومي: در این بخش موضوعات 
مشترك در كليه زمينه هاي فرهنگي از قبيل برنامه ریزي 
فرهنگي، س��اختار فرهنگي، ارزیاب��ي فرهنگي، مخاطب 
شناس��ي، مش��اركت فرهنگي، اقتصاد فرهنگي، صنعت 
فرهنگي، مدیری��ت تفاوت هاي فرهنگي، سياس��ت هاي 
فرهنگي، آموزش فرهنگي و نظایر آن به مدیران فرهنگي 

آموزش داده مي شود. 
تبصره � تصویب نهایي موضوعات مورد نياز براي آموزش 

در این بخش به عهده شورا خواهد بود. 
ب � مدیریت فرهنگي تخصصي: در این بخش آموزش ها 
به صورت تخصصي و براس��اس رشته فعاليت هر یك از 
مدیران فرهنگي در محورهایي از قبيل مدیریت فرهنگي 
در مراكز آموزشي، مدیریت امور دیني، مدیریت پژوهش 
فرهنگ��ي، مدیریت هن��ري، مدیریت ام��ور مطبوعات و 
رس��انه ها، مدیریت اطالع رس��اني، مدیریت بين المللي 
فرهنگ، مدیریت مؤسسات فرهنگي خصوصي، مدیریت 

امور ميراث فرهنگي و نظایر آن صورت مي پذیرد. 
تبصره � تصوی��ب نهایي محورهاي آم��وزش این بخش 
براساس اعالم نياز نهادهاي فرهنگي بر عهده شورا خواهد 

بود. 
ماده9� سازمان مدیریت و برنامه ریزي موظف است نسبت 
به اجراي برنامه ها و دوره هاي آموزش��ي مصوب شورا با 
اس��تفاده از ش��يوه هاي جدید از قبيل آم��وزش مجازي، 
كلينيك تخصصي مدیریت فرهنگ��ي، تله كنفرانس ها، 
پایگاه اطالع رس��اني آم��وزش مدی��ران فرهنگي، بانك 
اطالعاتي تجارب مدیران فرهنگي، تورهاي آموزشي و… 

اقدام نماید. 
ماده10� محل تشكيل ش��ورا در وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي مي باشد. 
ای��ن آیين نام��ه در یك مقدمه و10 م��اده و4 تبصره در 
جلسه554 مورخ83/11/6 شوراي عالي انقالب فرهنگي 

به تصویب رسيد. 

نقد و بررسی مصوبه
- وجود تغييرات احتمالی زمينه اجرای مصوبه در كوتاه 

مدت
اجرای آزمایشی مصوبات، آزمونی برای مصوبات است تا 
بت��وان آنها را از نظر تحقق اهداف از پيش تعيين ش��ده 
م��ورد ارزیاب��ی ق��رار داد. تغييرات احتمال��ی در مصوبه 
آزمایش��ی بهتر از مصوبه دایمی انجام می شود و مراجعه 
چندب��اره برای ارزیابی آنها ب��ه انجام تغييرات مثبت می 
انجامد. مردم نيز در پذیرش آثار مصوبات آزمایشی فعال 
تر برخورد می كنند و آمادگی بيش��تری برای مشاركت 
در اجرای مصوبات آزمایش��ی و بررسی كميت و كيفيت 

آنها دارند.
- نسخ كلی مصوبه و نه موردی و تخصصی

جمالت نسخ نوعی با ارائه گزاره ای كلی رابطه خود را با 
مصوبات قبلی تعيين می كند بدون اینكه نسبت دقيق با 
هر یك از مصوبات پيشين را محاسبه و تعيين كند. غفلت 
از مهندس��ی مصوبات، بسياری از ظرفيت های قانونی را 
نابود می سازد و وضع مصوبه بدون تنقيح همانند ابتالی 
انس��ان به بيماری نابودی حافظه اس��ت كه عدم تعيين 
رواب��ط مصوبه جدید با مصوبات قبل��ی نتيجه عادی آن 

است.
- سردرگمی در مصداق یابی نسخ نوعی مصوبه

نسخ نوعی مروج مجادله و درگيری در جامعه برای تعيين 
مرجع نسخ و شناسایی موارد نسخ شده است و هر كس 
با در دس��ت داش��تن ماده ای از مصوبه، حق را به جانب 
خود می داند بدون توجه به آنكه مصوبات مورد اس��تناد 
آنها بصورت نوعی یا ضمنی توسط مصوبه ای دیگر نسخ 
ش��ده است. این مهم هنگامی مشكل ساز خواهد بود كه 
مجری��ان مصوبه نيز اطالعات كامل��ی از مصوبات و روند 
نس��خ نوعی آنها نداشته باشند. ایجاد بی نظمی در نظام 
حقوق��ی جامعه، نتيجه منطقی نس��خ نوعی و حواش��ی 

مربوط به آن است.
- مشكل نسخ های كلی یا نسبی مصوبه

رابطه مصوبات با یكدیگر بص��ورت كامل یا ناقص وجود 
ندارد. در صورت نس��خ مصوبات مغایر باید دانست كه آیا 
تمام یك مصوبه با مصوبه دیگر مغایرت دارد یا بخش��ی 
از آن. مصوب��ه ای ك��ه كليات آن نس��خ و جزئياتی از آن 
باقی مانده اس��ت را چه می توان ناميد؟ تبعيت جزئيات 
مصوبات از كلي��ات، بقاء اعتبار بر جزئيات مصوبه ای كه 
كليات آن نس��خ شده اس��ت را با ابهام مواجه می سازد. 
بنابراین كابرد نس��خ در مصوبات بویژه نسخ نوعی، امری 
كامال تخصصی است كه جز از افراد دارای دانش و تجربه 

وضع مصوبه ممكن نيست.
- تورم در نام و نامگذاری مصوبات

ت��ورم در مصوب��ه و وض��ع مصوبه بط��ور طبيعی حضور 
دش��وارگونه خود را در همه عرصه های وابس��ته و همراه 
مصوبه و وضع مصوبه تحميل می كند كه نام و نامگذاری 
مصوبات یكی از مهم ترین وجوه آن است. البته چند ده 
هزار مصوبه در مراجع متع��دد و مختلف مقرره گذار در 
كش��ور با ش��يوه های گوناگون در وضع مصوبه، نيازمند 
همين تعداد نام برای نامگذاری مصوبات است. پس بطور 
طبيع��ی موضوع ت��ورم مصوبه و وضع مصوب��ه به عنوان 
یك مشكل الینحل از وضع مصوبه به نامگذاری آنها نيز 
منتقل می شود. هم اكنون هزاران نام مصوبه در فهرست 
ها و مجموعه مصوبات گوناگون وجود دارد كه هيچ نظم 

و انضباطی در آنها مشاهده نمی شود.
- نامگذاری مصوبات با اعداد ترتيبی

ش��ماره گذاری ترتيبی همانند شماره ردیف مصوبات از 
ی��ك الی آخر كمك چندانی در طبقه بندی و اس��تفاده 
از آن ندارد. این ش��كل از نامگ��ذاری صرفا می تواند در 
ش��مارش ترتيبی مصوبات و ش��مارش كميت مصوبات 
مورد استفاده قرار گيرد كه از نظر درك مفهومی مصوبات 
در هنگام اجرا توس��ط مجریان و مردم در هنگام تبعيت 
اهميت چندانی ندارد. در سامانه مصوبات و مقررات مركز 
پژوهش های مجلس شورای اس��المی هر مصوبه دارای 
یك ش��ماره ترتيبی است كه در كنار عنوان و نام مصوبه 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است و در جداول مربوطه قيد 

شده است.
- مرتب سازی سلسله مراتب و الیه های مصوبه

موضوعات مرتبط با یك پدیده كه بناس��ت در قالب یك 
مصوب��ه صورت بندی ش��ود بصورت الیه های سلس��له 
مراتبی در سرنوشت پدیده دخالت دارند. به منظور مرتب 
سازی الیه های محتوایی مرتبط با یك پدیده در مصوبه، 
جداس��ازی الی��ه ها و عنوان بندی آنه��ا در جمع مواد و 
تبصره های یك مصوبه كاری مطلوب است كه می تواند 
مطالب مرتبط با یك الیه را كنار هم قرار داده تا مخاطبان 
مصوب��ه در درك و اجرای مصوبه به راحتی عمل نمایند. 
عنوان بندی مطالب در یك متن قانونی موجب می شود 
كه مطالب و الیه های كم اهميت حذف و الیه های مهم 
نيز بصورت مرتب شده ارائه شوند. آناتومی جامعه دارای 
س��طح بندی و الیه بندی اس��ت و بر همين اس��اس نيز 
پدیده های اجتماعی دارای س��طوح و الیه های گوناگون 

اند.
- بی نظمی شدید در اصالح و اصالحيه مصوبات

در اصالح مصوبات بی نظمی ش��دید مالحظه می ش��ود 
به نحوی ك��ه بطور كامال واقعی نمی ت��وان از اصالحيه 
های مكرر مصوبات بصورت فرعی در مصوبات غيرمرتبط 

آگاهی یافت.
- شتابزدگی و بی توجهی در تصویب مصوبه

جای تعجب دارد كه ش��تابزدگی در تدوین پيش نویس 
مصوبات از گذش��ته به آینده منتقل شده است. مصوبات 
تدوین ش��ده و تصویب ش��ده دارای اش��تباهات فراوان 
دس��توری فاحش و مربوط به استفاده نادرست از اركان 
جمله اس��ت كه ب��ا توجه به تخصصی ب��ودن امر وضع 

مصوبه در مجلس شورای اسالمی جای تامل دارد!
- بررس��ي س��طح و حيطه صالحي��ت و مراجع ناظر بر 

مصوبات هریك از نهادهاي مذكور
فعاليت مراكز متعدد در حوزه وضع مصوبه، نحوه نظارت 
بر رفتار تقنينی آنها و نظارت بر حس��ن اجرای مصوبات 
دشوار است. عدم نظارت بر تعدد مراكز تقنينی، احتمال 
بروز خط��ا در مقرره گذاری را افزای��ش می دهد. نبود 
برنام��ه كالن ب��رای مراكز متعدد وض��ع مصوبه، در امر 
نظ��ارت بر ای��ن مراكز نيز وج��ود دارد. با ع��دم وجود 
نظارت، مراجع متعدد و موازی هر یك بر اس��اس روش 
و صالحدی��د خود به مقرره گذاری می پ��ردازد و اداره 
امور جامعه را با وضع مصوبه متداخل، با مش��كل مواجه 

می سازند.
- عدم جامعيت مصوبه

جامعيت مصوب��ه حكایت از حضور تمامی مش��مولين 
مصوبه در دایره تحت كنترل آن است. مصوبه جامع می 
تواند بر همه آنچه كه باید عملكرد مطلوب داشته باشد. 
اجرای مصوبات دارای استثنائات فراوان از این جهت كه 
در گام نخست، مصوبه جامعيت خود را نقض می كند با 
دشواری های همراه است كه باید برای بر طرف نمودن 
آن فكری كرد. قانونی كه قبل از اجرا دارای اس��تثنائات 
فراوان باشد در حين اجرا توانایی پيشبرد اهداف خود را 

در گفتمان اجتماعی رقيب )استثنائات( ندارد.
- بكارنبردن واژگان نامانوس، بيگانه و غریبه در مصوبه

وض��وح مصوبات به بكارنب��ردن واژگان نامانوس، بيگانه 
و غریبه وابس��ته اس��ت كه تقریب��ا در تمامی مصوبات 
ای��ران تع��داد فراوانی از این دس��ت واژگان وجود دارد. 
ظاهرا وضع مصوبه س��نتی به سبك ایرانی قادر نيست 
مصوبه را با زبان و ادبيات فاقد واژگان نامانوس، بيگانه و 
غریبه تدوین و تصویب كند. بنابراین مشكل فهم مردم 
از مصوبه همچنان با ش��يوه مرس��وم وضع مصوبه باقی 

خواهد ماند.
- ناتمام گذاردن شرایط اقدام قانونی در مصوبه

در بس��ياری از موارد مسكوت گذاردن مصوبه در برخی 
از موارد مرتبط با آن ، ش��رایط اقدام و اجرای مصوبه را 
ناقص رها كرده اس��ت و مجریان مصوبه در مقام اجرا و 
م��ردم در مقام بهره مند از مصوبه با مش��كالت متعدد 
روبرو هس��تند. اینكه چرا واضع مصوبه در موارد متعدد 
سكوت كرده است موضوع مهمی نيست چرا كه در این 
سكوت، در صحنه عمل به مصوبه ضعف و ناتوانی بوجود 

می آید كه نمی توان آن را به بحث پيرامون علت سكوت 
واضع مصوبه واگذار نمود.

- پش��تيبانی مصوبه از نظ��م براي بقا ب��ه مثابه امنيت 
اجتماعی

جامعه برای بقای خود به نظم نياز دارد و نظم نيز امنيت 
اجتماع��ی را به ارمغ��ان می آورد. مصوب��ه موجب نظم 
بخشی به روابط اجتماعی و تعيين نسبت اجزای جامعه 
با هم می شود. دستاورد مهندسی روابط و اجزای جامعه، 
نظم بخشی به سطوح مختلف جامعه است كه مهم ترین 
محصول آن تامين بقای جامعه است. بقای جامعه او را از 
آفات و آسيب های فراوان پيرامون آن حفظ می كند كه 
آن را به عنوان امنيت اجتماعی می شناسند. جامعه امن، 
باقی و منظم است و می تواند در راستای اهداف مصوبه و 
وضع مصوبه گام بر دارد. اما مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به س��بك ایرانی در روابط اجتماعی نظم بخشی الزم را 
ندارد و نمی تواند بقای پدیده های را تامين كند و بالتبع 
در امنيت بخشی به جامعه بصورت ناقص عمل می كند. 
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبك ایرانی، بروز و 
تشدید مش��كالت زندگی مردم نشانه عدم وجود امنيت 

اجتماعی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- عام بودن مصوبه به مثابه جامع نگری

ویژگی عام بودن مصوبه به معنای وجود جامع نگری در 
مراحل وضع مصوبه شامل تدوین، تصویب، تایيد، ابالغ، 
اجرا، نظارت و تفس��ير اس��ت كه دليل قاطعی برای در 
نظر گرفت��ن همه موارد مرتبط به مصوبه اس��ت. جامع 
نگری در مصوبه و وضع مصوبه می تواند از انجام اصالح 
و تغييرات مك��رر مصوبات جلوگيری نماید و به همگان 
پيرامون كامل بودن مصوبه و روش وضع مصوبه اطمينان 
بدهد. معموال مصوبات جامع نگر دارای سطح مطلوبی از 
كارآمدی اند كه می تواند روابط پدیده ها رابه درس��تی 
تعيين كند. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك 
ایرانی، بروز و تش��دید مشكالت زندگی مردم نشانه عدم 
وج��ود جامع نگری در مصوبه و وض��ع مصوبه به عنوان 

ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انع��كاس نظر اكثریت در مصوبه به مثابه توجه به رای 

و خواست مردم
انعكاس نظر اكثریت به معنای توجه به رای و خواس��ت 
مردم از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است. 
توجه مصوبه و واضع مصوبه به رای و خواس��ت مردم در 
جامعه پذی��ری مصوبه نقش مهمی دارد. مصوبه و وضع 
مصوب��ه از طریق برگزاری انتخاب��ات خود را مطابق رای 
و خواس��ت مردم ش��كل می دهند و مختص��ات خود را 
بر اس��اس نظر مردم بازسازی می كنند. مصوبه و واضع 
مصوبه بر اساس خواس��ت مردم در فرآیند وضع مصوبه 
شركت جس��ته و برای روابط جامعه تعيين حد و حدود 
م��ی كنند. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك 
ایرانی، بروز و تش��دید مشكالت زندگی مردم نشانه عدم 
توجه به رای و خواس��ت م��ردم به عنوان ویژگی عرضی 

مصوبه است.
- پشتيبانی دین از مصوبه به مثابه الهی بودن مصوبه 

اگر منبع مصوبه و وضع مصوبه، دین باشد یعنی مصوبه 
مصوب الهی است و اجرای آن مورد رضایت خداوند است 
و عدم اجرای آن موجب عقوبت و عذاب خداوند اس��ت. 
زندگی در سایه سار وحی و در سایه امن الهی آرزوی هر 
مسلمان ایرانی است. سعادت مادی و معنوی ملت ایران 
با گس��ترش جامعه دینی به معنای واقعی كلمه محقق 
می ش��ود كه جامعه تا رسيدن به آن محتاج تالش های 
فراوانی اس��ت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك 
ایرانی، بروز و تش��دید مشكالت زندگی مردم نشانه عدم 
الهی بودن مصوبه مصوب به عنوان منابع مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- واضع مصوبه مستقيم )عدم تفویض( به مثابه مسئوليت 

مدنی واضع مصوبه
واضع مصوبه مستقيم )عدم تفویض( به معنای مسئوليت 
مدنی واضع مصوبه یكی از اصول وضع مصوبه اس��ت. در 
ای��ران معموال پيرامون مس��ئوليت مدن��ی واضع مصوبه 
كمتر صحبت ش��ده اس��ت. ن��گاه مصوبات ب��ه موضوع 
مس��ئوليت مدنی واضع مصوبه قابل مالحظه و بررس��ی 
است. البته با وجود حجم فراوان مشكالت زندگی مردم 
باید در خصوص اهميت نق��ش و وظيفه وضع مصوبه و 
كارآم��دی آن آگاهی های الزم به جامعه ارائه ش��ود. در 
مصوب��ه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و 
تشدید مش��كالت زندگی مردم نشانه عدم واضع مصوبه 
مس��تقيم )عدم تفویض( به مثابه مسئوليت مدنی واضع 

مصوبه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- پشتيبانی از منافع عمومی در مصوبه به مثابه مصلحت 

عمومی
اصل یكصد و دوازدهم مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
برای تش��خيص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس 
شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع یا 
مصوبه اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت 
نظام نظر ش��ورای نگهبان را تأمين نكند و مش��اوره در 
اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی 
كه در این مصوبه ذكر ش��ده اس��ت به دس��تور رهبری 
تش��كيل می ش��ود. مرجِع تش��خيص مصلحت نظام به 
معنای حاكميت )فرمانروایان( دانس��ت نه لزوما نهادی 
برای تش��خيص مصلحت عموم )فرمانب��ران(. در مصوبه 
و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تش��دید 
مش��كالت زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی 

به مثابه مصلحت عمومی در وضع مصوبه است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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